Assemblea General Ordinària
REUNIÓ TELEMÀTICA, 19 de maig 2021

0.Convocatòria
Federació Catalana de Bitlles i Bowling
www.fcbb.cat

CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

De conformitat amb el que disposen els nostres estatuts, i per acord de la junta
directiva celebrada el dia 14 d’abril, per la present es convoca a tots els presidents
i presidentes dels Clubs a la preceptiva sessió de l’Assemblea General Ordinària
que tindrà lloc el dimecres 19 de maig de 2021 de manera telemàtica d’acord amb
el que es preveu a l’article 40 del Real Decret Llei 8/2020 de 17 de març, a les
18.00 hores per tal de tractar els punts següents:

Ordre del dia

1. Constitució de l'assemblea
2. Informe del President.
3. Aprovació, si s’escau, de la memòria de les activitats de l’exercici 2020 de Bolo
Palma, Bowling Tenpin, Bolos Leoneses i Bitlles Catalanes.
4. Aprovació, si s’escau de la liquidació de l’exercici econòmic de l’any 2020 amb el
tancament del balanç i compte de resultats.
5. Aprovació, si s’escau, del pla general d’actuació, acord de funcionament,
programes d’activitats, calendaris esportius i pressupost de l’exercici 2022 ordinari,
extraordinari i finançament.
6. Delegació i autorització a la Junta Directiva de les modificacions necessàries del
pressupost per tal d’adaptar-lo a les eventuals subvencions.
7. Delegació i autorització a la Junta Directiva de les modificacions necessàries del
pla d’actuació dels programes i activitats.
8. Modificació de les quotes d’afiliació i llicències federatives.
9. Convocatòria d’eleccions a membres de la junta directiva
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10. Aprovació del calendari i Reglament Electoral
11. Elecció per sorteig dels membres de la Junta Electoral
12. Nomenament de dos interventors, entre els assistents a l’assemblea,
aprovaran i signaran l’acta conjuntament amb el president i el secretari.

que

Barcelona, 19 d’abril de 2021

Joan Ricart i Aguilà
President
Federació Catalana de Bitlles i Bowling

Nota : Aquelles entitats que desitgin fer esmenes als documents objecte
d’aprovació, podran fer-ho per escrit fins a les 20 hores del dia 6 de maig de 2021
esmenes que hauran de ser presentades directament a la secretaria de la
federació, signades pel representant legal de l’entitat. A l’Assemblea només es
discutiran les esmenes que hagin estat presentades per escrit i en els terminis
abans esmentats.
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2.Informe president
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3. MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DE L’EXERCICI 2020

BOLO PALMA
ÀMBIT CATALÀ

A causa d’haver-se quedat sense instal·lació per la pràctica i celebració de
competicions esportives, des de fa uns anys els nostres esportistes han de participar
en diferents trobades d’aquest esport a Cantabria. Enguany i a causa de de la COVID19 no han participat a cap competició
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BOWLING TENPIN
ÀMBIT CATALÀ

CAMPIONATS DE CATALUNYA DE BOWLING
Els Campionats de Catalunya mantenen el format d’equips de 4 jugadors que poden ser,
femenins, masculins i/o mixtes, la competició se celebra per parelles. Cada club pot
presentar els equips que vulgui, també es poden presentar equips incomplerts. La
competició consta de tres sèries que, en cada una d’elles es disputen 6 partides, un cop
jugades les 3 sèries, el còmput de partides valdrà per a la classificació individual, de
parelles i equips la prova d’equips és absoluta pel què les dones comptaran amb 8 pals
de handicap.
La competició conclou amb la prova màster en la que hi premem part els 10 millors
classificats de cada una de les categories masculines i les 6 millors de les categories
femenines. Aquesta competició donava la classificació a la Copa Generalitat, per primer
cop aquesta temporada s’ha desvinculat.
A causa de la COVID 19 la tercera sèrie es va haver d’ajornar i recuperar al mes d’octubre
això va causar una baixa de participants important, també es va ajornar la celebració
del màster que finalment es va haver de suspendre pel tancament de l’esport a mitjans
d’octubre.

PARTICIPACIÓ

Equips
18+13 parelles 4 individuals
3a sèrie 12 equips+7
parelles i 1 individual

Esportistes

masculins

femenines

107

95

12

65

58

7
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INSTAL·LACIONS I DATES

Prova

Instal·lacions

Dates

1a sèrie

Bowling Splau- Cornellà de
Llobregat

Del 18 al 26 de gener

2a sèrie

New Park Vallès - Terrassa

Del 23 febre a l’1 de març

3a sèrie

Girobowling - Salt

Màster

Bowling Ozone – Lleida

Del 3 a l’ 11 d’octubre

18 d’octubre (cancel·lat)

RESULTATS
CAMPIONES I CAMPIONS FINAL INDIVIDUAL

Medalla d’or
Medalla argent
Medalla bronze

Ingrid Julià Inglés
Núria Melchor Trillo
M. Angeles García Dueñas

Sweetrade Bowling Club
Xtreme Bowling Club
ABCS 2015

Medalla d’or
Medalla argent
Medalla bronze

Yu Wen lee
Manel Gimeno Albert
Àlvar Cardona Burgués

Sweetrade Bowling Club
Club Cat B. Figueres
Sweetrade Bowling Club

PER CATEGORIES PROVA INDIVIDUAL
SEGONA CATEGORIA

1a femenina
2a femenina
3a femenina
1r masculina
2n masculina
3r masculina

Núria Melchor Trillo
M. Angeles García Dueñas
desert

Xtreme Bowling Club
ABCS 2015

Eduard Albert Manau

Joan Piqué Reig
Julien Droz

Diamond Bowling Club
Sweetrade Bowling Club
Diamond Bowling Club

Eduard Calzada Jacomé
Pere Tusquellas Pérez
Enric Carrió Diaz-Meco

Club Nou Bowling
Club Bowling Granollers
Sweetrade Bowling Club

TERCERA CATEGORIA

1r masculina
2n masculina
3r masculina
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CAMPIONES I CAMPIONS FINAL PROVA PARELLES

Medalla d’or
Medalla argent
Medalla bronze

Íngrid Julià – Marina Sardà
Maribel Monfort- M.Ángeles García
Evelyn Dominici – Núria Melchor

Sweetrade Bowling Club
ABCS 2015
Xtreme Bowling Club

Medalla d’or
Medalla argent
Medalla bronze

Lluís Montfort – Yu Wen Lee
Àlvar Cardona – Artur Colomer
David Ansaldo – Borja Hernanz

Sweetrade Bowling Club
Sweetrade Bowling Club
Joventut Al-Vici BC

PER CATEGORIES PROVA PARELLES
SEGONA CATEGORIA

1r masculina
2n masculina
3r masculina

Joan Piqué – Xavier Piqué
Antonio Segura – Pere Tusquellas
Enric Carrió – Jordi García

Sweetrade Bowling Club
Club Bowling Granollers
Sweetrade Bowling Club

TERCERA CATEGORIA

1r masculina
2n masculina
3r masculina

J.L. Arteaga – Eduard Calzada
Pedro Tudela – Raúl García
Carlos García – Ivan Jimenez

Nou Bowling Club
Club Bowling Barcelona
Xtreme Bowling Club

CATEGORIA MIXTA

Medalla d’or
Medalla d’argent
Medalla de bronze

Ángel García – Antonia Rius
Joel Tortosa – Eva Pelagio
desert

ABCS 2015
Club Bowling Granollers

EQUIPS

Medalla
d’or
Medalla
d’argent
Medalla
bronze

A Cardona/A Colomer/L Montfort/ Y Wen/ G Medina

Sweetrade B C

D Ansaldo/ A Cardona/ F Gómez / B. Hernanz

Joventut Al-Vici BC

E Albert / F Hernández / J Droz / D Peña/O Sánchez

Diamond Bowling
Club

COPA GENERALITAT
La competició de Copa Generalitat que per primer cop s’havia desvinculat dels Campionats
de Catalunya, no es va poder celebrar a causa de la pandèmia provocada per la Covid 19
MEDALLA UFEC
Distinció que dona la Unió de Federacions als millors esportistes de l’any, Íngrid Julià i Lluís
Montfort del Sweetrade Bowling Club – Les Franqueses, han estat els mereixedors del guardó
2020 per la seva classificació en el número 1 de la llista de resultats totals de la temporada.
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PROVA CLASSIFICACIÓ – CAMPIONAT DE CATALUNYA QUBICA-AMF WORLD CUP 2020
Competició individual amb dues categories, masculina i femenina de classificació per al
Campionat del Món Qubica-AMF, obert a tots els esportistes amb llicència catalana. Cada
jugador/a juga dues sèries de sis partides. Els 18 millors jugadors i les 6 millors jugadores de les
sèries de classificació passen a les semifinal. En la semifinal es juguen 6 partides acumulant els
pals obtinguts a les sèries de classificació. Els 6 millors jugadors i les 6 jugadores passen a la
final, enfrontant-se tots contra tots (per categories femenina i masculina) acumulant la totalitat
dels pals aconseguits a la suma de les partides.

Aquesta competició va quedar cancel·lada a causa de la Covid-19
7è CAMPIONAT DE CATALUNYA SÈNIOR
El Campionat de Catalunya sènior és obert a tots els esportistes amb que hagin complert
els 50 anys, aquesta competició classifica per al Campionat d’Europa Sènior que organitza
l’ESBC, el format és individual per categoria masculina i femenina i amb handicap.
PARTICIPACIÓ

Sèries classificació: 32 esportistes (24 masculins i 8 femenins)
INSTAL·LACIÓ I DATES
Bowling d’Aro- Platja d’Aro - 23 i 24 de novembre
RESULTATS

Categoria femenina
M. Àngels Sala Mestre
Maribel Monfort Palazón
Ana Maria Delgado Serrano

independent
ABCS 2015
C.B. Flecha-1

Categoria masculina
Carlos Domínguez Martínez
Fernando Gómez Quirante
Albert Roca Fandos

Club Cat Bowling Figueres
Joventut Al-Vici, C.B.
Joventut Al-Vici, C.B.

LLIGA CATALANA DE BOWLING
Competició de clubs, per equips de 4 per primer any els equips poden ser mixtes, comptem
amb quatre divisions: divisió d’honor formada per 6 equips, primera divisió formada per 6
equips, segona divisió formada per 12 equips en dos grups de 6 equips, tercera divisió formada
per 12 equips en dos grups de 6. Cada equip, està format per 4 jugadors/es titulars i 2
jugadors/es reserves. Els clubs poden tenir 1 equip en la divisió d’honor i primera, mentre
que per la segona i tercera divisió es permeten dos equips. La competició es juga per
concentracions, es disputen un total de 4 concentracions per divisió. Excepte els equips de
la divisió d’honor la resta disputen una jornada de final d’ascens i/o descens.
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PARTICIPACIÓ

Divisió d’honor
Primera divisió
Segona divisió
Tercera divisió
Total esportistes 230 - 209 homes i 21 dones

6 equips
6 equips
12 equips
12 equips

La celebració de la 4a jornada de divisió d’honor i segona divisió més les finals es
van haver d’ajornar a causa de la COVID-19
INSTAL·LACIONS I DATES

Divisió d’honor
1a concentració

Instal·lacions

Dates
3 de novembre

Girobowling – Salt

10 de novembre

2a concentració

Bowling Splau - Cornellà

3a concentració

New Park Vallès - Terrassa

2 de febrer

4a concentració

Girobowling - Salt

6 de setembre

Primera divisió

Instal·lacions

Dates

1a concentració

Les Gavarres – Tarragona

2a concentració

New Park Vallès

3a concentració

Diverland Les Gavarres Tarragona

9 de febrer

4a concentració

Bowling Splau - Cornellà

8 de març

Bowling Ozone - Lleida

27 de setembre

Final permanència/ascens

A
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Segona divisió

Instal·lacions

Dates

1a concentració

Les Gavarres – Tarragona
New Park Vallès - Terrassa

6-7 d’octubre

2a concentració

Bowling Splau – Cornellà
Girobowling – Salt

9-10 de novembre

3a concentració

Bowling Ozone - Lleida

4a concentració

Bowling d’Aro – Platja d’Aro

1-2 de febrer
19-20 de setembre
27 de setembre

Final permanència- ascens

Girobowling - Salt

Tercera divisió

Instal·lacions

Dates

1a concentració

Bowling Splau- Cornellà

26-27 d’octubre

2a concentració

Bowling Ozone – Lleida
Bowling d’Aro – Platja d’Aro

16-17 de novembre

3a concentració
4a concentració
Final ascens

Bowling Les Gavarres – Tarragona
Girobowling - Salt

8-9 de febrer
7-8 de març

Girobowling - Salt

27 de setembre

Girobowling - Salt

RESULTATS

Divisió d’honor

Primera divisió

Campió : Sweetrade B.C. A
Subcampió: BC Diagonal

Campió : Les Gavarres B.C.
Subcampió: Joventut Al-Vici B

Segona divisió A

Segona divisió B

Campió : Tomahawk C.B.
Subcampió: C.B. Penedès

Campió: Club Cats Bowling
Subcampió: C.B. Barcelona

Tercera divisió A

Tercera divisió B

Campió: Joventut Al-Vici C
Subcampió: C.B. Seeker’s

Campió: C B Comarcal B
Subcampió: Mediterrània B.C. D
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Ascens directe divisions Lliga Catalana
Divisió d’honor:
Les Gavarres Bowling Club (Reus)
Club Bowling Comarcal “A” (Terrassa) per incompatibilitat del 2n classificat
Primera Divisió:
Tomahawk Bowling Club (Bellvís)
Club Cats Bowling (Mataró)
Sweetrade Bowling Club “B”(Les Franqueses)
Segona Divisió:
Joventut Al-Vici C.B. “C” (Castelldefels)
Club Bowling Comarcal “B” (Terrassa)
Sweetrade Bowling Club “C” (Les Franqueses)

PARTICIPACIÓ INTERNACIONAL
ESBC - CAMPIONAT D’EUROPA SÈNIOR
l’European Seniors Bowling Committee, organitza el campionat d’Europa Sènior. En la que
hi participen els nostres esportistes classificats en el Campionat de Catalunya Sènior. La
competició s’havia de celebrar a Berlin el mes de juny, es va suspendre a causa de la
Covid19.
COPA DEL MÓN – WC QUBICA-AMF
LLOC I DATES
Kuwait del 16 al 24 de novembre
La competició es va ajornar i finalment cancel·lar a causa de la Covid19

PARTICIPACIÓ INTERNACIONAL – EQUIPS SELECCIÓ
13è SWISS INTERNATIONAL TEAM EVENT
LLOC I DATES
Echandens - Lausana (Suïssa) 19 i 20 de setembre de 2020
La competició es va suspendre a causa de la Covid19

PARTICIPACIÓ INTERNACIONAL – INDIVIDUAL
A causa de la pandèmia es van cancel·lar totes les competicions dels
circuits europeu i sèniors
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ALTRES COMPETICIONS HOMOLOGADES PER LA FEDERACIÓ
5è CIRCUIT SÈNIOR
Per cinquena temporada es va celebrar el circuit sènior impulsat i organitzat per
l’Associació Bowling Catalunya Sènior, i que aplega un total de 8 proves i el màster. Aquesta
competició en la que només hi poden participar esportistes de 50 anys endavant és de
categoria única i amb handicap. A causa de la Covid19 no es va poder donar compliment al
calendari, només es varen poder celebrar 5 de les 8 proves i el màster
LLOC i DATES:
1 prova: 13-14 de juliol................................... Platja d’Aro
2 prova:21-22 de setembre............................... Platja d’Aro
3 prova: 12-13 d’octubre...................................Lleida
4 prova: 11-12 gener........................................Salt
5 prova:15-16 febrer........................................Tarragona
Màster 10 d’octubre ........................................Platja d’Aro
PARTICIPACIÓ:
1a prova:
2a prova:
3a prova:
4a prova:
5a prova:

41
43
35
43
38

participants
participants
participants
participants
participants

(37
(37
(31
(38
(35

masculins i
masculins i
masculins i
masculins i
masculins i

4 femenines)
6 femenines)
4 femenines)
5 femenines)
3 femenines)

Màster: 24 millors classificats a suma de les cinc proves
La participació global ha estat de 55 esportistes de 17 clubs de Catalunya

Màster
Participació: 24 – els millors classificats dels circuits
Lloc i data: 10 d’0ctubre – Bowling d’Aro – Platja d’Aro
Resultats:
Campió: Ángel García (ABCS 2015)
Sots-campió: Albert Roca (ABCS 2015)
Tercer classificat: Xavier Taribó (C.B. Flecha-1)

SOCIALS I LLIGUES HOMOLOGADES
competició
8a Lliga Tenpin
d'Or
6è Open Sant
Vicenç
Christmas
Challenge

organització
Joventut AlVici C.B.
Les Corts /
Sweetrade
Mediterrània
BC

format

lloc
Cornellà de
equips
Llobregat
St. Vicenç
individual dels Horts
Cornellà de
individual Llobregat

dates
oct-juny

participació
8

campió
United Colors

Cancel·lat
Cancel·lat
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BOLOS LEONESES
ÀMBIT CATALÀ

Totes les competicions de bolos leones es van suspendre a causa de la
pandèmia Covid19

A
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BITLLES CATALANES
TEMPORADA 2019/2020
LLIGA CATALANA I LLIGUES DE PROMOCIÓ
A la novena edició de la Lliga Catalana de bitlles, hi van participar 49 equips repartits en 6 grups. La lliga
es va interrompre el mes de març i reprendre al setembre. La van finalitzar 23 del total d’equips que
l’havien començat.
Les Lligues de Promoció es van donar per finalitzades el mes de març. A la Lliga Terres de l’Ebre s’havien
disputat 7 jornades de primera divisió i 9 de segona. Tant a la Lliga Barcelona com a la Girona es va
disputar complerta la primera fase de la competició, mentre que a la Lliga Selva-Alt Maresme es van
disputar un total de 12 jornades.
9a LLIGA CATALANA
Eq.

Campió

Grup 1
Grup 2
Grup 3
Grup 4
Grup 5
Grup 6

Salomó
Siuranenc d’Horta
Llofriu
Vinaròs
Nayox Tàrrega
Ivars

7
7
10
5
10
10

Segon

Tercer

Viladecans
Perxa d’Astor
La Penya del Bistec B
la Galera
Miralcamp
Puigverd de Lleida
Olius
Igualada

31a LLIGA TERRES DE L’EBRE (antiga Lliga de Tarragona)

Primera divisió
Segona divisió

Eq.

Campió

Segon

12
13

Cervol Vinaròs
Catalònia C

la Galera B
Fora Forat

10
10

Siuranenc B
Colobrers A

26a LLIGA BARCELONA
Grup A
Grup B

Sagrada Família
Termites Llefià A
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18a LLIGA GIRONA
Primera divisió

9

Alls Secs Piquen

Vall-llobrega

15a LLIGA SELVA-ALT MARESME
Primera divisió

17

Mallorquines A

Perxa d’Astor Negre

9ens CIRCUITS INDIVIDUALS
En aquesta novena edició del circuits individuals hi van prendre part un total de 520 esportistes, 397 en
el circuit sènior, 38 en el sub 25, i 85 en el infantil, que engloba les categories benjamina, alevina i
infantil.
La competició es va interrompre després de la 4 jornada, i els participants en els circuits sènior i sub 25
només van poder disputar 9 de les 15 partides programades, comptant per a la classificació final les 6
millors, mentre que els bitllaires participants en el circuit infantil van jugar 8 partides i van comptar per
a la classificació les 5 millors.
CLASSIFICACIONS
Benjamina femenina
1. Laia Riu
2. Alba Riu
3. Inés Ventura

C. Fartucs Bitlles
C. Fartucs Bitlles
C.B. la Galera

Benjamina masculina
1. Ferran Casas
2. Bernat Puigpinós
3. Álex Berrocal

C.B. Olius
C.B. Olius
C.B.C. Alls Secs Piquen

Alevina femenina
1. Judith Ruiz
2. Ysabel Pelegrina
3. Marina Villalbí

C.B. Vall-llobrega
C.B. Olius
C.B. Godall

Alevina masculina
1. Arnau Barrera
2. Jordi Martínez
3. Abel Viladrich

C.B. la Penya del Bistec
C.B. Vilafranca
C.B. Olius

Infantil femenina
1. Marta Subirats
2. Ainhoa Cardona
3. Sofia Ortega

C.B. Catalònia de Jesús
C.B. Godall
C.B. Catalònia de Jesús

Infantil masculina
1. Abel Caballé
2. Lleonard Cortiella
3. Alan Mena

C.B. la Penya del Bistec
C.B. la Galera
C.B. la Penya del Bistec

Sub 25 femenina
1. Mariona Tullols
2. Marta Solé

C.B. Olius
C.B. Siuranenc d’Horta

A
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3. Abril Asensio

C.B. Ponts

Sub 25 masculina
1. Emmanuel Ortega
2. Biel Poch
3. Manuel Rodríguez

C.B.C. Alls Secs Piquen
C.B. la Penya del Bistec
C.B. Termites Llefià

Sènior femenina
1. Montse Serra
2. Milagros Prieto
3. Carme Marès

A.E.C. Vic Bitlles
C.B. Igualada
A. Calella Marxa

Sènior masculina
1. Manuel Morales
2. Juan José Ruiz
3. Manel Solsona

Nayox Seat Tàrrega
C.B. Ametllers
C.B. Ivars

COMPETICIONS SUSPESES
DEGUT A LA PANDÈMIA DE LA COVID 19 ES VA HAVER DE SUSPENDRE EL CAMPIONAT DE CATALUNYA
DE CLUBS, CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUAL EN TOTES LES SEVES CATEGORIES, COPA
GENERALITAT, GRAN PREMI CATALUNYA – SUPERCOPA, I TAMBÉ LA CELEBRACIÓ DE LA 3A COPA
INTERCONTINENTAL DE BOWLING SIX

A
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4. LIQUIDACIÓ EXERCICI 2020

Balanç de situació
FEDERACIO CATALANA DE BITLLES I BOWLING
Exercici 2020

ACTIU
NOTES
A) ACTIU NO CORRENT

EXERCICI

EXERCICI

2020

2019

32.028,96

184.258,08

0,00

0,00

26.028,96

178.258,08

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

131.892,83

88.405,81

II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar

97.371,73

88.003,43

1. Clients per vendes i Prestacions de serveis

28.240,36

24.666,64

69.131,37

63.336,79

0,00

0,00

34.521,10

402,38

163.921,79

272.663,89

.

I. Inmobilitzat intangible
.

II. Inmobilitzat material
.

III. Inversions inmobiliàries
.

IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini
.

V. Inversions financeres a llarg termini
.

VI. Actius per Impost diferit
.

B) ACTIU CORRENT
.

I. Existències
.

.

.

2. Accionistes (socis) per desemborsament exigits
.

3. Deutors diversos
.

III. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini
.

IV. Inversions financeres a curt termini
.

V. Periodificacions a curt termini
.

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents
.

TOTAL ACTIU

A
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Balanç de situació
PATRIMONI

NET

I

PASSIU
NOTES

A) PATRIMIONI NET

EXERCICI

EXERCICI

2020

2019

12.956,65

9.355,06

12.956,65

9.355,06

6.010,12

6.010,12

6.010,12

6.010,12

1.202,02

1.202,02

4.355,51

1.202,79

1.389,00

940,13

0,00

0,00

78.474,83

81.359,91

0,00

0,00

78.474,83

81.359,91

68.286,07

68.286,07

10.188,76

13.073,84

72.490,31

181.948,92

44.520,32

45.303,65

0,00

-4.262,11

.

A-1) Fons propis
.

I. Capital
.

1. Capital escripturat
.

2. Capital no exigit
.

II. Prima d'emissió
.

III. Reserves
.

IV. Accions i participacions en patrimoni pròpies
.

V. Resultats d'exercicis anteriors
.

VI. Altres aportacions de socis
.

VII. Resultat de l'exercici
.

VIII. Dividend a compte
.

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts
.

B) PASSIU NO CORRENT
.

I. Provisions a llarg termini
.

II. Deutes a llarg termini
.

1. Deutes amb entitats de crèdit
.

2. Creditors per arrendament financer
.

3. Altres passius financers
.

III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini
.

IV. Passius per impost diferit
.

V. Periodificacions a llarg termini
.

C) PASSIU CORRENT
.

I. Provisions a curt termini
.

II. Deutes a curt termini
.

1. Deutes amb entitats de crèdit
.
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2. Creditors per arrendament financer
.

3. Altres passius financers

44.520,32

49.565,76

27.969,99

136.645,27

26.171,24

133.533,20

1.798,75

3.112,07

163.921,79

272.663,89

.

III. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini
.

IV. Creditors comercials i altres comptes a pagar
.

1. Proveeïdors
.

2. Creditors diversos
.

V. Periodificacions a curt termini
.

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU
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Compte de Pèrdues i Guanys Pymes
FEDERACIO CATALANA DE BITLLES I BOWLING
Exercici 2020
Des del dia 01/01/2020 fins el dia 31/12/2020

EJERCICIO

EJERCICIO

2020

2019

47.244,40

25.433,10

4. Aprovisionaments

-25.094,88

-38.442,90

5.Altres ingressos d'explotació

121.057,00

203.901,21

6. Despeses de personal

-31.032,72

-50.175,77

7. Altres despeses d'explotació

-63.685,53

-105.899,73

8. Amortització de l'inmobilitzat

-48.113,28

-33.880,14

0,00

0,00

0,00

140,19

374,99

1.075,96

12. Ingressos financers

1.587,12

836,96

13. Despeses financeres

-573,11

-927,79

0,00

-45,00

B) RESULTAT FINANCER

1.014,01

-135,83

C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

1.389,00

940,13

1.389,00

940,13

NOTAS
1. Ingressos federatius i vendes
.

2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació
.

3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu
.

.

.

.

.

.

9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres
.

10. Excessos de provisions
.

11. Deteriorament i resultats per alienacions de l'immobilitzat i despeses excepcionals
.

12. Otros resultados
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
.

.

.

14. Variació de valor raonable en instruments financers
.

15. Diferències de canvi
.

16. Deteriorament i resultat per venda d'instruments financers
.

.

.

17. Impost sobre beneficis
.

D) RESULTAT DE L'EXERCICI
.

A

ASSEMBLEA 2021 · DOCUMENTACIÓ

5. PRESSUPOST 2022 / PLA D’ACTUACIÓ
PRESSUPOST ANY 2022
A) DESPESES

190.000,00 €

Serveis exteriors (administració i personal)
Persona
Subministraments
Lloguers i locals
Comunicacions
Serveis exteriors

80.000,00 €

Competicions àmbit català

50.000,00 €

Totes les disciplines
Competicions àmbit internacional

30.000,00 €

Bowling tenpin
Bitlles catalanes / Bowling six
Competicions internacionals a Catalunya
Escoles FCBB i promoció

20.000,00 €

Bowling tenpin
Bitlles catalanes
Activitats de projecció internacional

10.000,00 €

Reunions internacionals
Projectes de col·laboració
B) INGRESSOS

190.000,00 €

Ingressos federatius

20.000,00 €

Llicències
Quotes i homologacions
Altres ingressos d’explotació
a) Ingressos de gestió
Drets d’inscripció bowling tenpin
Drets d’inscripció bitlles catalanes
Escola i tecnificació de bowling
Patrocinadors competicions de bowling

50.000,00 €

b) Subvencions a l’explotació
Generalitat de Catalunya
UFEC, ajuntaments i altres institucions

120.000,00 €

Proposta d’acord: Que la Junta Directiva pugui obtenir préstecs i crèdits fins a
200.000 €, destinats principalment a inversions i finançament de subvencions
d’acord amb els articles 30è i 101è dels estatuts de la FCBB.
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PROPOSTA DE CALENDARI DE COMPETICIONS – TEMPORADA 2021/2022
BOWLING TENPIN
Campionats de Catalunya de novembre a juny
Campionat de Catalunya – clubs
Campionat de Catalunya sènior
Campionat de Catalunya Qubica-AMF
Copa Generalitat
Lliga Catalana mitjans d’octubre a maig
Divisió d’Honor
Primera divisió
Segona divisió
Tercera divisió
Altres competicions homologades pendents de confirmació
Social Joventut Al-vici
Social Xtreme
Social Seven-3
Open mediterrània Christmas Challenge
Lliga Pin d’Or (Joventut Al-vici)
Circuits sènior
BOWLING TENPIN – ÀMBIT INTERNACIONAL PARTICIPACIÓ
Copa del món Qubica – AMF
Campionat Sèniors ESBC
Circuits internacional per equips o individuals a determinar
PROPOSTA DE CALENDARI DE COMPETICIONS – TEMPORADA 2021/2022
BITLLES CATALANES
Competició per equips:
Competicions en format de lliga
d’octubre de 2021 a maig de 2022
Campionat de Catalunya de Clubs
juny de 2022
Copa Generalitat
de febrer a juliol de 2022
Gran Premi Catalunya – Supercopa
setembre de 2021
Competició individual:
Circuit individual sènior, sub 25 i infantil
d’octubre de 2021 a maig de 2022
Campionat de Catalunya Individual Absolut i Sub 25
juny de 2022
Campionat de Catalunya Individual Infantil
maig/juny de 2022
Competició internacional:
Copa Intercontinental de Bowling Six
juliol o agost de 2022
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6 i 7. DELEGACIONS JUNTA DIRECTIVA
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8. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE QUOTES
QUOTES DE CLUBS
Quota club (anual)

45.00€

45.00€

Quota afiliació clubs nous

64.00€

64.00€

Les quotes dels clubs seran efectives l’any 2021

LLICÈNCIES BOWLING
Sèniors
Primer any
Aficionats
Juvenils
Internacional WB- WNBA

28.00€
12.00€
12.00€
12.00€
41.00€

28.00€
12.00€
12.00€
12.00€
41.00€

Les quotes per llicències de bowling seran efectives per la temporada 2020-2021
LLICÈNCIES BITLLES CATALANES
Sèniors
Juvenils
Sènior i juvenil primer any

12.00€
12.00€
6.00€

12.00€
12.00€
6.00€

Les quotes per llicències de bitlles catalanes seran efectives per la temporada 20202021
LLICÈNCIES ANUALS BOLO PALMA, BOLOS LEONESES I ALTRES ESPECIALITATS
ESSPORTIVES
Aficionats
Juvenils

12.00€
12.00€

12.00€
12.00€

Les quotes per les especialitats esportives seran efectives l’any 2021
TOTES LES ESPECIALITATS ESPORTIVES PER CATEGORIES
Benjamina
Alevina
Infantil
Cadet

2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €

2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €

Les quotes per llicències inclouen l’assegurança
Per acord de la JD actual, la proposta de la FCBB és de no augmentar el preu de les llicències
i quotes mantenint els preus aprovats en l’assemblea 2012 i deixa-ho a elecció de la nova
junta directiva.

QUOTES HOMOLOGACIÓ BOWLING TENPIN
Quota homologació campionats
Quota homologació lligues
Quota homologació partida

50.00 €
50.00 €
0.10 €
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Quota homologació partida torneig referència

0.20 €

L’homologació de campionats dona dret a: publicació al calendari oficial, reserva de
dates i difusió.
L’homologació de partides, totes les partides jugades seran vàlides per a la llista de
mitjanes i categories.
L’homologació de partides en els campionats de referència a més de ser vàlides per
a la llista de categories es tindran en compte a l’hora de la formació dels equips de
la selecció absoluta i campionat de Catalunya de seleccions.
2
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9. CONVOCATÒRIA ELECCIONS A JUNTA DIRECTIVA
CALENDARI ELECTORAL – ELECCIONS MEMBRES JUNTA DIRECTIVA 2021
Data
19/05/2021

(dimecres)

Concepte
Assemblea General Ordinària (18.00/18.30)
Convocatòria eleccions Junta Directiva
* Sorteig elecció de la Junta Electoral
* Aprovació del calendari i reglament electorals

19/05/2021 A continuació de l'Assemblea General Ordinària
(dimecres)

* Constitució de la Junta Electoral (sorteig)
* Publicació del cens electoral provisional

20/05/2021
Inici termini reclamació al cens electoral (10.00h)
(dijous)
26/05/2021
(dimecres)

Fi termini reclamació al cens electoral (20.00)
Reunió Junta Electoral: resolució reclamacions. Publicació del cens electoral
definitiu (20.30)

10/06/2021
Inici termini presentació candidatures (16.00h)
(dimarts)
16/06/2021 fi termini presentació candidatures (20,00)
Reunió junta electoral: proclamació candidatures vàlides (20.30)
(dimarts)
17/06/2021
(dimecres) Inici termini reclamació a les candidatures (10.00h)
19/06/2021
(divendres)

fi termini reclamacions (20,00)

22/06/2021 Reunió junta electoral: resolució reclamacions. Proclamació definitiva de les
(dilluns)
candidatures (20.30h)
25/06/2021 Assemblea General Extraordinària (votacions) (20.00 / 20.30)
(dijous)
29/06/2021

Inici del termini per recorre l'acte o resultats de la votació (20.00h)

(dilluns)
01/07/2021

Fi del termini per recorre l'acte o els resultats de la votació (20.00h)

(dimecres)

Reunió de Junta Electoral: proclamació candidatura guanyadora (20.30h)
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REGLAMENT ELECTORAL
ELECCIONS A MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA
FEDERACIÓ CATALANA DE BITLLES I BOWLING

Elecció dels membres de la Junta Directiva
Art. 1
1. La junta directiva de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling és elegida per l’assemblea general
i tots els seus càrrecs es proveeixen mitjançant sufragi lliure, directe, presencial, igual i secret
entre tots els membres de l’assemblea, per majoria de vots.
Convocatòria d’eleccions
Art.2
1. La convocatòria per a l’elecció dels membres de la junta directiva de la FCBB s’ha de dur a terme
mitjançant acord de l’assemblea nacional convocada a l’efecte.
2. L’ordre del dia ha de recollir les propostes i procediment que cal seguir per a l’elecció, la del
reglament i calendari electoral i de nomenament de la junta electoral, que ha d’estar integrada
per tres membres titulars i una llista de sis suplents. El nomenament dels membres de la junta
electoral es realitza per sorteig entre els membres presents de l’assemblea general.
3.

Entre el dia en què es pren l’acord de convocatòria d’eleccions i el dia de la celebració ha de
transcorre un mínim de 30 dies naturals i un màxim de 45.

Art. 3
L’acord de convocatòria d’eleccions, el calendari electoral, els membres de la Junta electoral, els
membres de la Comissió Gestora en el seu cas, així com la composició del cens provisional restaran al
tauler d’anuncis de la FCBB des de la data que fixi el calendari electoral. Tot això sens perjudici de que
la convocatòria es notifiqui també a cadascun dels membres de la Federació i es publiqui en una
publicació diària d’àmbit català.
Junta Electoral
Art. 4
1. La junta electoral estarà integrada per tres membres titulars i una llista àmplia de suplents.
2. El càrrec de membre de la junta electoral és incompatible amb la condició de candidat o de
familiar de candidat, tant per afinitat com per consanguinitat fins al tercer grau, amb l’existència
de relacions laborals o contractuals amb un candidat i amb la de membre de la junta directiva o
comissió gestora. Si es produeix una incompatibilitat o concorre en l’efecte alguna circumstància
plenament justificada de la impossibilitat d’exercir el càrrec, s’ha de substituir pels suplents
escollits.
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Art. 5
1. En el termini fitxat per l’assemblea els membres de la junta electoral prendran possessió del seu
càrrec i es constituirà formalment. A l’acte de constitució elegiran president o presidenta.
Actuarà amb veu i sense vot com a secretari o secretària de la Junta Electoral el
secretari/secretària de la FCBB o la persona en qui delegui, el qual estendrà les actes de les
reunions amb el vist i plau del president o presidenta de la junta electoral.
2. La Secretaria General de l’Esport i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, a petició de
la junta electoral o dels membres de la junta directiva que restin en els seus càrrecs o de la
comissió gestora, a manca d’això, poden enviar els seus respectius representants per tal de
vetllar pel correcte funcionament del procés electoral. Aquest representants poden estar
presents en les deliberacions de la junta electoral.
3. La junta electoral constituïda mantindrà el seu mandat i funcions fins l’acabament del procés
electoral.
Art. 6
Si els elegits com a titulars o suplents per a composar la junta electoral es neguen a exercir el seu càrrec
de manera que no es pugui constituir aquest òrgan electoral, seran substituïts per membres que designi
la junta directiva o si s’escau la comissió gestora.
Art. 7
Les funcions de la junta electoral seran les següents:
1. Controlar el procés electoral i l’acte de votació; aixecarà acta una vegada acabada la votació i el
recompte.
2. Dins el termini corresponent, admetre o refusar les candidatures que s’ajustin a les normes
establertes i a la seva proclamació quan s’acabi aquest termini. Retornar als interessats les
candidatures que no siguin correctes.
3. Conèixer i resoldre les reclamacions que es presentin sobre qualsevol tema relacionat amb el
cens, les llistes electorals i tot el procés electoral.
4. Interpretar les normatives que es relacionin amb les eleccions.
5. Publicar el resultat de les eleccions i portar a terme les comunicacions que legalment
s’estableixin.
6. Aprovar el cens electoral i facilitar una còpia de aquest cens a totes les candidatures formalment
proclamades que així ho sol·licitin.
7. Demanar si ho creu convenient al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya
una certificació amb totes les entitats que s’hi troben inscrites. El requeriment de la junta
electoral ha d’anar acompanyat de la relació d’entitats afiliades a la federació. Així mateix el
registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya ha de comprovar l’estat
d’actualització de la junta directiva de cada entitat del cens electoral i, si s’escau, afegir-hi el
nom de la persona que exerceix la representació legal de la entitat.
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Art. 8
La junta electoral podrà en exercici de les seves competències, emetre instruccions per a fer complir el
present Reglament Electoral tot concretant els aspectes materials del procés sempre que el procés ho
requereixi i/o sigui consultat per algun dels membres de l’assemblea.
Cens electoral
Art. 9
1. Tenen la condició d’electors a les eleccions a la Junta Directiva els membres de ple dret, que
seran inclosos en el Cens Definitiu proclamat d’acord al calendari electoral i que en tot cas
hauran de tenir una antiguitat mínima de afiliació a la Federació d’un any i com a mínim haver
participat en una activitat, prova o competició esportiva oficial de la Federació, en la temporada
present o la immediatament anterior.
2. Com a norma general, la representació de l’entitat membre recau en seu president o
presidenta; en el cas d’impossibilitat manifesta d’aquestes persones per exercir la seva
representació, la pot exercir el/la vicepresident/a que consti inscrit en el Registre d’entitats
esportives com a membre de la Junta Directiva amb el mandat en vigor, i que els estatuts vigents
li permetin aquesta representació. En cas que manqui la inscripció registral o hagi expirat el
mandat, podrà actuar en representació de l’entitat la persona que així ho acrediti mitjançant
instrument notarial.

Candidatures
Art. 10
Les candidatures presentades, per tal de ser aprovades, hauran de reunir les condicions següents:
1. Les eleccions es duen a terme a través del sistema de candidatures tancades i es consideraran
vàlides aquelles que comptin amb aval signat per un nombre de membres de l’assemblea
general que representin, com a mínim, el 10% del total dels vots de l’assemblea general, tenint
en compte que tot assembleista por donar el seu suport, mitjançant un aval, a una o més
candidatures. Si només es presenta una única candidatura vàlida o només es declara vàlida una
de les presentades no es realitzarà l’acte de les votacions i la junta electoral proclamarà els
membres de la candidatura membres de la junta directiva.
2. S’hi expressarà el nom, l’adreça, el telèfon i l’entitat de cada un dels seus components.

Art.11
Els integrants de les candidatures hauran de reunir els requisits següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Tenir veïnatge administratiu català.
Ser majors d’edat.
Estar en ple ús dels drets civils.
No trobar-se sotmès a cap sanció ferma de inhabilitació dictada per l’òrgan competent.
Ser socis d’un membre afiliat a la FCBB amb una antiguitat mínima de quatre anys.
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6. En el cas del president, no ocupar cap càrrec, o comprometre’s a renunciar-hi si és elegit, en
qualsevol dels membres de la FCBB.
Art. 12
1. Els membres de la junta directiva que es presentin a reelecció, han de dimitir i cessar en el càrrec
abans que s’iniciï el termini de presentació de candidatures.
2. Si tots o la majoria de membres del a junta directiva han de dimitir del càrrec perquè es
presenten a reelecció, cal procedir tal com disposi el Decret 58/2010 en matèria de constitució
d’una comissió gestora.
3. No poden incorporar-se a la nova junta directiva posteriorment a la seva elecció i durant la
primera meitat del seu mandat, aquells membres de la junta directiva que no dimiteixin abans
del procés electoral, els membres de la junta electoral o els de la comissió gestora.

Acte de votacions
Art. 13
1. Si s’haguessin presentat i acceptat més d’una candidatura, al lloc, data i hora fixada a l’acord de
convocatòria es procedirà a l’acte de votacions. En aquest acte només podran votar els membres
inclosos en el cens electoral definitiu, degudament representats per les persones que acreditin
la representació legal en les condicions de l’article 9 d’aquest Reglament.
2. La Junta Electoral presidirà la votació, mantindrà l’ordre durant la mateixa, realitzarà l’escrutini
i vetllarà per la puresa del Sufragi.
3. Els candidats podran designar dos interventors per candidatura, substituïbles entre si, per
tal de que vetllin pel correcte funcionament de l’acte de votacions. La designació d’interventor
haurà de dur-se a terme davant de la Junta electoral i es podrà fer fins que finalitzi el termini
per presentar candidatura.
4. Les eleccions seran controlades per la Junta Electoral, a qui se li ha de comunicar
immediatament qualsevol incidència que es pugui produir en l’àmbit de les seus electoral i si
s’escau també les supervisen els interventors designats per les candidatures i els representants
facilitats per la Secretaria General de l’Esport, o per la Unió de Federacions, en el cas que
s’haguessin sol·licitat.
5. La votació es desenvoluparà sense interrupcions durant l’horari que s’hagi fixat al calendari
electoral, a la seu de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling (Rambla Guipúscoa 23-25, 5è B,
principal – 08018 Barcelona). Únicament per causa de força major no podrà iniciar-se o
interrompre’s la votació. En cas de suspensió de la votació no es tindran en compte els vots
emesos, ni es procedirà al seu escrutini. En tal cas, la Junta Electoral procedirà a fixar data
immediata per a celebrar de nou la votació.
6. El Dret a votar s’acreditarà per l’efectiva inscripció al Cens Electoral i la demostració de la
identitat del representant per mitjà de document oficial.
7. Cada elector podrà votar com a màxim a una sola candidatura.
8. Existirà un lloc ocult a la vista del públic amb paperetes, on l’elector pugui introduir el seu vot
en un sobre abans d’emetre’l.
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9. Arribada l’hora en que hagi de finalitzar la votació, el President donarà compte del fet en veu
alta i no permetrà entrar a ningú més a l’espai electoral. Seguidament preguntarà si cap dels
electors presents no ha votat encara, i s’admetran els vots que aquests emetin.
10. Tancada la votació, s’iniciarà l’escrutini. Al final es confrontarà el número total de paperetes
amb el de votants anotats.
11. Seran nuls els vots emesos en paperetes no oficials, així com els emesos en sobres que
continguin més d’una papereta de candidatures diferents.
12. Fet el recompte de vots, es redactarà l’acta de la sessió amb el resultat; especificant el número
de votants, el total de paperetes emeses, les paperetes no admeses, les paperetes en blanc, les
paperetes nul·les i els vots obtinguts per cada candidat. L’acta serà signada per tots els membres
de la Junta Electoral, pels interventors i pels representants de la Secretaria General de
l’Esport i de la Unió de Federacions si els hi hagués, que podran sol·licitar una còpia de l’acta.
13. La candidatura que hagi obtingut la majoria de vots vàlids serà considerada guanyadora. En cas
d’empat es farà una nova votació entre els empatats el setè dia següent, al mateix lloc, hora i
condicions.
14. Hi haurà un termini de tres dies hàbils per presentar reclamacions contra l’acte de votacions i
els resultats.
15. La Junta Electoral, un cop resolts els dubtes i les reclamacions que s’hagin plantejat emetrà l’acta
de Proclamació de candidatura guanyadora. Aquesta acta s’haurà de comunicar mitjançant
certificació, en els tres dies naturals següents, a les candidatures presentades, al Registre
d’Entitats Esportives i a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
16. En el supòsit d’un sol candidat, no es farà votació i la Junta Electoral en farà la proclamació,
donant compte a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i a la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya.
17. Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la junta electoral i, si
s’escau, els membres de la junta directiva que no hagin cessat, han de constituir una comissió
gestora, amb l’únic objectiu d’administrar la federació i convocar i celebrar noves eleccions en
un termini màxim de tres mesos.
Reclamacions i recursos
Art. 14
1. L’exercici de la potestat Jurisdiccional electoral, en relació amb el procediment electoral de la
Federació Catalana de Bitlles i Bowling correspon:
a) A la Junta Electoral de la Federació
b) Al Tribunal Català de l’Esport
2. Poden ser objecte de reclamació o recurs davant de la Junta Electoral els següents acords i
resolucions:
3. Els acords referents a la inclusió o exclusió d’electors i elegibles al Cens Electoral.
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4. Les resolucions adoptades durant el procés electoral i en relació amb el mateix per la Junta
Directiva i per la Junta Electoral, i per la Comissió Gestora en el seu cas.
5. Qualsevol actuació, acord i resolució presa en l’àmbit federatiu en procediments que puguin
afectar a la composició dels òrgans de govern i representació durant el procés electoral.
6. Les decisions adoptades pels òrgans electorals de la Federació són recurribles davant del
Tribunal Català de l’Esport.
7. Les reclamacions i els recursos només podran interposar-se per les persones interessades,
entenent per interessat aquell que resulti afectat directa o indirectament en el seus drets o
interessos legítims individuals o col·lectius per l’acord o resolució objecte d’impugnació, o
que puguin obtenir un benefici per la revisió del mateix.
8. Les reclamacions i els recursos hauran de presentar-se per escrit degudament signat, en el
qual s’haurà de fer constar la identificació del reclamant, un domicili per a notificacions i si fos
possible un correu electrònic o qualsevol altre mitjà que faciliti la comunicació. L’escrit precisarà
l’acord o resolució impugnada, els fonaments en els quals es basi la impugnació i la pretensió
que es dedueixi contra el dit acord o resolució.
9. El termini per a la presentació de les reclamacions i recursos serà de tres dies hàbils des de la
publicació de l’acord o resolució objecte. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi
interposat cap reclamació o recurs, l’acord o la resolució serà ferma.
10. Les resolucions dictades per la Junta Electoral de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling i pel
Tribunal Català de l’Esport, com a conseqüència de les reclamacions i els recursos interposats
davant dels dits òrgans, seran publicats als taulells d’anuncis habituals de la Federació, sens
perjudici de la corresponent notificació als interessats i la seva publicació al web de la Federació.
Disposicions finals
Primera.
En tot allò no previst en aquest Reglament Electoral la junta electoral resoldrà aplicant els Estatuts de la
FCBB sempre que no contradiguin el Decret 58/2010, de 4 de maig de les entitats esportives de
Catalunya i en el seu defecte el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text Únic
de la Llei de l’Esport o subsidiàriament les disposicions de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer
del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i resta de normativa que resulti d’aplicació.
Segona.
El Present reglament té vigència des del moment de la seva aprovació per l’Assemblea General de la
Federació Catalana de Bitlles i Bowling en sessió extraordinària convocada a l’efecte el dia 19 de maig
de 2027, i fins el termini del procés electoral a membres de la Junta Directiva.

A

ASSEMBLEA 2021 · DOCUMENTACIÓ

MODEL ELECTORAL – AVAL CANDIDATURA

En............................................., major d’edat, proveït/da amb DNI..............................., en
nom i representació del Club............................................., en tant com a president/a;
comparec i com millor procedeixi
MANIFESTO

Que el Club ......................................... que presideixo, membre de ple dret de l’Assemblea
General de la FEDERACIÓ CATALANA DE BITLLES I BOWLING, atorga el seu aval a favor de la
candidatura encapçalada per ............................................., en el procés electoral per a
l’elecció dels membres de la Junta Directiva de la FCBB.
I per a que així consti als efectes oportuns, signo a .................. el...... de........... de 2021
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11-12 NOMENAMEN MEMBRES JUNTA ELECTORAL
NOMENAMENT INTERVENTORS
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